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.e.Za 0rla C
Ínformacím, ve znění pozdějších př€dpisů

V Opavě dne 4.6.2021

9 Sb., o sv®bodném přfstupu k

Vážení'

obracímsenaVásvprávnímzastoupenížadatele
,Ostrava®lnoumocpřikládám v u p z

č.   106/1999   Sb.,   o   svobodném   přístupu   kinfomacím,   ve   znění   pozdčjších   předpisů

:grooscke#:ř:Ť::eádnť,jíeácěhn;nf:#aťíeŤLk;;ÍácoícphLásLeup3::rgvg#É:hn eg o ,o2dvLŽ:::2SoLŽ::káostiava

1.  Jakým způsobem byla vyřízena žádost  o změnu úzenmího plánu ze
dne 10.5.2018 Žaevidovaná Statutámím městgm Ostravou pod č.j. SMO/234192/18?

2. Byla poři'zgna změna územni'ho plánu Ostraw n
astupitelstva ze dne 30.1.2019, č.
jakých důvodů se tak nestalo?

tem Ostravou, ž€ rada Statutámího mšsta Ostrav

návrhu č.  192 dle rozhodnutí
okud nikoliv, na základě jaké skutečnosti

3.JakébylostanoviskoMagistrátuměstaOstravy,Útvaruhlavníhoarchitektaastavebníhořádu
k návrhu č.  192 dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 30.1.2019, č. 0158/ZMl 822/3?

4.Jepravdiváinfomacevbodě31.mozsudkuOkresniuosouduvOstravězedne26.9.2019,č.j.
123 C 4/2019-103 v řízem' mezí žalobcem  a Žalovaným Statutámím

+1         +-:   -          .  -j^1         .              -                         -+,                            1        -,-

 o změnu územního plánu, kterou by d
plochy  ftJozemku  p.č. 

poruči]azastupitelstvuvyhovětžádosti
lo ke změně funkčnfio využití dotčené

v k.ú.  Slezská  Ostrava)  k zastavění?  Pokud  ano,  řídilo  se
města Ostravy tímto doporučením?

se podle nyn,í účinného územního plánu Ostravy v sousedství pozemku p.č.
+        -*       -:'-,i

*',

z§káOstravaÚzemnísystémekologickéstabilitykrajiny?

ŽadatelžádáposkytnutítěchtoinformaSídodatovéschránkyprávníhozástupceJ
,   advokáta,   ID   datové   schránky  j,   případně   na   e-mailov®u   adresu



Za poskytnutí infomace předem děkuji.

Př.íloha:
- plná moc



Ze dne:
Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon.
E-mail:

Datum:

4.6.2021
SMO/320108/21/ÚpasŘ
S-SMO/300986/21/ÚpasŘ/2

2021-06-15

Poskytnutí imf®ťmací d!e zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane doktore,

obdrželi jsme Vaši žádost ze dne 4.6.2021, ve které jako právní zástupce pana  žádáte
o poskytnutí  infomací  podle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k infomach,  ve  znění

Ž°mzg:';ši;h2bpřuFž:is::ffiťoý:fiiicufcásáeav3:Z#dunoi:Írvc.+čri:ť::::ňká:.t:ie=Sžáv:šrž:E:s:í#:Z::]Snue:Psříz°Vári

L.  „Jf tpm ZPů~SobeiT byla vrř.ízena_ žád la o změnu územního plánu ze dne  10.5.2018
zaewidcrvamá Staíutámím rťiěstem C}stravůu pc}d č.j. SMO/2 34192/ 18? "

Odkaz ma zveřejněnou infomací dostupný online:
https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usnesenÉ/volebni-obdobi-2018-
2022/copy3_of_z22A.pdf

Cesta:
úřad/proklikUsneseníahlasováníZMproklikvolebníobdobí2018-2022/proklik

22"snesení  {ěíslo usnes€"Í 1397/ZM 1822/22)                                                                                               `

2i: „ Br!:.P_ořŤ~enq. ŽTřrf ,_úže.ř_n_n_ípg_ plŤai! C}_strů_vy ria základě návrhu č.  192 dle rozhodnutí zastupitelstva ze
dne  3fl.!..30I9,  č.  0158/ZM1822f3?  Pt}kmd níkolíý,  ria  zďJdadě, jaké  sl"tečnosti  a jakých  dů;odů  se  tak
nesialo? "

Ano, na základě usnesení zastupitelstva města ě. 0158/ZM1822/3 ze dne 30.1.2019
změny Územního plámu Ostrav-y {
výsledků pořízení a projednání návrhu

také je,n „ÚPO"}  dle návrhu evidovaném  poá  č.  1921  Na `základě
bylo zahájeno pořízeHí

_---,-:-+

měny UPO nebyla zH]ěna na dotazovaném pozemku zastupitelswem
města vydána.  Důvody jsou  wedeny v  odůvodněm' Změny č.  2b  ÚPO:  „Požadávek byl  v  rárici  změny
prověřen.  Pozemek parc.  č.   v  k.ú.  Slezská  Ost-rava není zařazen  do plochy  „Bydlení v  rodinných

S;#á;gi`.r::í:#e]:op±::h#'dĚ:|ekdtř:én€:í;,:g;:r#nzí€Fo:Í:#]káunp:orúii;4vypsata:ebš;::Ďrú%ezmr:Euu2mooLž4ňj9ia:
nezastavěnou plochu  spolu  s okolními plochami  vzrostlé  zeleně začlenil  do  plochy s  využitím  „Krajinná
zeleň". V souěasné době tvoří jmenovaný pozemek spolu s okolními pozemky se vzrost]ou zeleni' přirozený
„7,elený  pás",  který  mezi  zastavěnými  plochami  bydlení  vytváří  příznivé  klimatické  podmínky.  Změna
způsobu využití tohoto pozemku by znamSnala nekoncepční urbanistické řešení, neboť p]ocha pro bydlení by
byla ojediněle vyčleněna v ploše kmjimé zeleně a to bez návaznosti na plochy bydlení."



3.|akébylostamoNiskoMagistrátumě.staP^sTTr^y.,^Úťa^r.u,Pl,%n,í.hno..a:.c.h,i,tektaastaNebrťího~ť:Íí;i`-die;J;óiiii;driutízasturielstvazedffie30.1.2019,č.0158/ZM1822/3?"

Útvar hlavmha architekta a stavebního řádu pořfzení změny, které prověří také řešení navaí
doporučil.

4.  ,Je pr"ďyá infiůrmace v Podě  3 1.
4/2019-103 v řízení mezí žalobcem .
rada Siatutárního města C}sftaNa doporučila
plámu,  kterou  by

 a ža

dcišla  k€  změně fifflkčn{ho  vy"žiti
Ostrůn]a) k zastměr}ť? Pokud

Zastupitelstvo  města  dne  30.1.2019  usnesením  ě. 0158/ZM1822/3
\í,-                  ,

plánu u návrhu ě. 192. Ano, zastupitelstvo

5. „Nachází se podle nyn
C)strcrva Území systém e

Nenachází.

S pozdravem

í účinmého územního

2/2     w".
p®sta@ostrava.cz

řádu k náwh

C}strcťvě  ze  dme  26.9.2019,
Statutárním městem C)straNou, že

o změnm úz€

(pozemku  p.č.  2.   v
města C}stravy timío dopG

rozhodlo  o pořízení  změny  úzgmního
města řídilo.

Ostravy v sousedstvl pcizemku p.č. v k.ú. Slezská




